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GRATIS FOR ALLE! 

www.gadeteaterfestival.dk

gadeteater gadeteater

Spillesteder: Torvet  I  Bindslevs Plads  I  Forhave af Museum Silkeborg
Kulturhuset Silkeborg | Vestergade







internationale høje niveau er garant 
for topunderholdning, som på en 
gang både overrumpler, imponerer og 
ikke mindst får et kæmpe smil frem 
på læberne. Sjældent har så mange 
mennesker efterlyst ”en gentagelse” 
af et byevent – det får de, men med 
helt nye fantastiske forestillinger… 
 

John Bøgelund Frederiksen
Kultur- og Borgerservicechef i 
Silkeborg Kommune

Sommeren er over os og det betyder, 
at vi igen skal tilbyde vores borgere og 
mange gæster et spændende byrum 
med masser af kulturaktiviteter.
Noget af det vi glæder os rigtig meget 
til er, igen, at kunne byde velkommen 
til Danmarks Internationale 
Gadeteaterfestival, som med sit 



Kære publikum, …og kære kulturpolitikere,

Hver sommer besøger vi Danmarks 
gader og viderefører en ældgammel 
kulturarv: nemlig gadeteater. Vi 
håber i fællesskab at kunne bevare og 
udvikle et hyggeligt gadeliv. 

Gadeteater er en enestående 
mulighed for at møde nye ansigter i 
byrummet. Du kan grine sammen med 
dine bykammerater i et uforpligtende 
møde og bagefter føles de ikke helt 
som fremmede længere.

Festivalen er gratis for alle. Du oplever 
forestillingerne udendørs, uden en 
usynlig dør foran dig i form af billetter.

Gadeteater er inkluderende. Du 
kommer helt tæt på kunsten, ansigt til 
ansigt, hvor du pludselig kan befinde 
dig midt i det hele – eller måske 
genkende dig selv i forestillingen… 

Vi har samlet et program med de 
bedste håndplukkede forestillinger fra 
Argentina, Chile, Spanien, Frankrig, 
Storbritannien, Holland og Frankrig. 
Vi håber at se dig blandt de andre 
nysgerrige i byen!

Tak til alle jer i Silkeborg Kommune 
der har været med til at gøre festivalen 
mulig. Vi håber at andre politikere 
vil følge jeres eksempel om gratis 
kulturtilbud. 

Kultur i det offentlige rum er 
kulturverdenens motorvej. Det hjælper 
os med at nå målet om et kulturrigt 
samfund, hvor folk er knyttet til 
hinanden. Vi har motorvejen i Danmark, 
men de mange forhindringer gør den 
svær at køre på. Alt i alt er opgaven 
simpel: Kunstnere og publikum skal 
mødes. Så lad os fjerne de usynlige 
døre der forhindrer mødet. De døre 
som stjæler støtten inden den når 
frem til kunsten. Døre som billetsalg, 
garantiordninger, billetkøbsordninger, 
markedsføring og millioner til 
undersøgelser for at sælge flere 
billetter…

Hvis kunsten gøres gratis for alle, så er 
den eksisterende støtte nok til endnu 
flere kunstnere og bredere kulturtilbud. 
Derfor en venlig påmindelse til landets 
andre kulturpolitikere: Gratis kunst er 
billigere for hele samfundet.

Zelis Niegaard
Festivalleder



Mimeteater
Klokkespil (dansk titel) - af Cia La Tal (Spanien)

Ding Dong… 
Det er tid til 
en storslået 
forestilling 
fuld af klokker, 
klang og komik
Et kæmpemæssigt urværk er 
begyndt at røre på sig. Klokkerne 
slår og tandhjulene drejer. Ud fra 
det store maskineri kommer en 
række farverige figurer – riddere, 
klovne og ind i mellem en urmager 
til at holde styr på det hele. Det kan 
nemlig være svært at få alt til at gå 
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som smurt! Gennem 30 år har Cia 
La Tal fået folk fra hele verden til at 
stoppe op og blive betaget af deres 
fantastiske kulisser og iøjnefaldende 
kostumer. De besøgte Vordingborg 
i 2015 og er nu tilbage med et 
nyt unikt show. Det er klokkeklar 
underholdning.
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Interaktiv live musik med brass band
af Imperial Kikiristan (Frankrig)

Tag med til 
Kikiristan når hele 
gaden omdannes til 
én stor musikscene, 
hvor alle er 
inviteret. 
Ifølge dem selv har street bandet 
Imperial Kikiristan eksisteret 
siden 1930’erne og kommer fra et 
land som ingen har hørt om. Vi er 
ikke helt sikre på om det passer, 
men vi ved, at gennem de sidste 
12 år har bandet spillet mere end 
1000 koncerter i over 30 lande. 
Afrikanske rytmer, mellemøstlige 
melodier og New Orleans’sk Jazz 
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mødes i et musikalsk festfyrværkeri 
– alt sammen tilsat en god portion 
humor. Imperial Kikiristan er 
konstant på jagt efter nye musikere. 
Det kan være de finder dem blandt 
publikum eller de fremmødte 
børn, der pludselig kan få lov til at 
dirigere orkesteret. Vær med når de 
humørfyldte musikere spiller op til 
fest.
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Pablo er en fire meter høj gigantisk 
marionetfigur. Atharina er ikke helt 
ligeså høj. Til gengæld kommer 
hun på niveau med Pablo, når hun 
balancerer ovenpå en kæmpestor 
to meter høj bold. Sammen leger, 
danser og triller de to venner 
afsted. De har underholdt på gader 
og stræder over hele verden, og 
spredt smil og glæde overalt hvor 
de bevæger sig hen. Det kan være 
ualmindeligt svært ikke at lade sig 
charmere af Pablo og Atharina, 
når de kommer forbi. Så tag imod 
invitationen og Join The Parade!

JO
IN

 T
H

E 
PA

R
A

D
E

af Compagnie With Balls (Holland) 

Gadeparade

Kære Publikum, 
mød Pablo og 
Atharina! 
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Hathi bevæger sig elegant og 
majestætisk ned ad gaden. Han er 
på størrelse med en rigtig elefant 
og bliver styret af tre dukkeførere. 
I indisk kultur er elefanten et 
respekteret og helligt dyr.

Den filosofi forsøger Hathi at bringe 
videre. For selvom han er stor, er 
Hathi ikke farlig – hvis bare han 
bliver behandlet med respekt og 
kærlighed. Vær med når elefanten 
vågner, bliver fodret og skal klappes 
i en hyldest til naturen og dyreriget.

H
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af Centre de Titelles Lleida (Catalonien)

Gadeparade og dukketeater

Ledsaget af eksotiske 
rytmer og med en 
stor elefant som 
guide, inviteres 
publikum med på en 
opdagelsesrejse ind i 
junglen. 
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Kærlighed har været inspiration 
for utallige kunstværker gennem 
tiden. Men du har garanteret aldrig 
set noget helt ligesom det her. 
Gennem tårnhøj teknisk kunnen og 
præcision fremstiller to akrobater 
intensiteten i et kærlighedsforhold, 
og viser hvordan to mennesker 
kan være fuldstændig afhængige 
af hinanden. Ligesom i et forhold 
må akrobaterne vise tillid – fremfor 
at hænge i hver deres trapez. 
Den klassiske kærlighedshistorie 
vendes på hovedet i en blanding 
af halsbrækkende akrobatik, 
dramatiske følelser og absurd 
humor.
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En Farlig Kvinde (dansk titel) - af Anton & Polina (Spanien)

Nycirkus med trapez

Er det muligt at 
behandle et alvorligt 
emne gennem… 
trapezkunst? Ja, 
selvfølgelig! 
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Ud af skrald og genbrugsmateriale 
har Gabriel Calderón bygget sine 
dukker fra bunden. Det er blevet 
til de mest fantastiske små figurer. 
Mød blandt andet rockstjernen 
Joselito og den harmonikaspillende 
Gaucho. Ligeså lidt væsen som 
Gabriel gør ud af sig selv, ligeså 
meget personlighed overføres til 
dukkerne. Han ligger hele sin sjæl 
i dukkerne, der med små detaljer 
og virtuos teknik springer til live. 
Langt fra en travl og digital hverdag, 
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af Teatro de Marionetas MicroBio (Chile)

Dukketeater

Lad dig forføre når 
marionetmesteren 
trækker i trådene og 
med sit arsenal af 
charmerende dukker, 
skaber sin helt egen 
verden. 

drages publikum ind i en hyggelig 
lille verden fyldt med magi og 
fantasi. Der er begrænsede pladser 
til forestillingen, så mød gerne op i 
god tid for at sikre en plads. 
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Tradition for det
hyggelige gadeliv

KULTURARV
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Dato Spilletid Adresse
13.08.18 11:00-11:20 Start fra Kulturhuset Silkeborg 

(Hostrupsgade 14, 8600 
Silkeborg) Slut på Torvet

13.08.18 12:00-12:20 Start fra Kulturhuset Silkeborg 
(Hostrupsgade 14, 8600 
Silkeborg) Slut på Torvet

13.08.18 13:00-13:20 Start fra Kulturhuset Silkeborg 
(Hostrupsgade 14, 8600 
Silkeborg) Slut på Torvet

13.08.18 14:30-14:50 Start fra Kulturhuset Silkeborg 
(Hostrupsgade 14, 8600 
Silkeborg) Slut på Torvet

PR
OG

R
A

M
 fo

r 
SI

LK
EB

OR
G

GANZENFANFARE

Dato Spilletid Adresse
13.08.18 13:15-14:00 Start fra Bindslevs Plads Slut på 

Torvet, 8600 Silkeborg
13.08.18 15:00-15:45 Torvet, 8600 Silkeborg
16.08.18 11:45-12:30 Bindslevs Plads, 8600 SilkeborgPARADE OF KIKIRISTAN

Dato Spilletid Adresse
13.08.18 14:10-14:25 Torvet, 8600 Silkeborg
13.08.18 16:00-16:15 Torvet, 8600 Silkeborg
14.08.18 16:00-16:15 Torvet, 8600 Silkeborg
14.08.18 17:00-17:15 Torvet, 8600 SilkeborgLA FEM FATAL

Dato Spilletid Adresse
14.08.18 15:15-15:45 Start fra Bindslevs Plads, 8600 

Silkeborg (Route: Nygade, 
Søndergade, Torvet)

14.08.18 16:15-16:45 Start fra Torvet, 8600 Silkeborg 
(Route: Søndergade, Nygade, 
Tværgade, Torvet)

18.08.18 10:30-11:00 Start fra Bindslevs Plads, 8600 
Silkeborg mod Torvet

18.08.18 13:50-14:20 Torvet, 8600 SilkeborgJOIN THE PARADE

Dato Spilletid Adresse
15.08.18 13:00-13:30 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg
15.08.18 16:00-16:30 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg
16.08.18 11:00-11:30 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg
16.08.18 13:30-14:00 Bindslevs Plads, 8600 SilkeborgCARILLÓ

Dato Spilletid Adresse
15.08.18 13:45-14:00 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg
15.08.18 14:30-14:45 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

CALLEJEROS



Dato Spilletid Adresse
15.08.18 14:00-14:50 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

Dato Spilletid Adresse
17.08.18 14:30-15:15 Torvet, 8600 Silkeborg

Dato Spilletid Adresse
15.08.18 15:00-15:45 Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg
18.08.18 11:15-12:00 Torvet, 8600 Silkeborg

Dato Spilletid Adresse
16.08.18 16:00-17:00 Forhave af Museum Silkeborg, 

Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg
16.08.18 19:00-20:00 Forhave af Museum Silkeborg, 

Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg
17.08.18 11:00-12:00 Forhave af Museum Silkeborg, 

Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg 
OBS. LUKKET FORESTILLING 
FOR SKOLE

17.08.18 14:00-15:00 Forhave af Museum Silkeborg, 
Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg

Dato Spilletid Adresse
18.08.18 12:15-12:25 Vestergade 28, 8600 Silkeborg
18.08.18 13:00-13:10 Vestergade 28, 8600 Silkeborg
18.08.18 13:40-13:50 Vestergade 28, 8600 Silkeborg
18.08.18 14:20-14:30 Vestergade 28, 8600 Silkeborg

Dato Spilletid Adresse

18.08.18 14:30-15:30 Start fra Norups Plads, 8600 
Silkeborg, Slut på Torvet

HATHI

LA GRANDE PHRASE

BROMANCE

UDUL

TANGO TOILET

ZEPPELIN







Håndtryk bliver til håndstand og 
klap på ryggen til saltomortaler, når 
tre akrobater med vidt forskellige 
personligheder skal lære hinanden 
at kende. På sjov og rørende vis 
udforsker de venskab, maskulinitet 
og den følsomhed der findes i 
selv den hårdeste machomand. 
Bromance fik premiere i 2014 og har 
lige siden turneret uafbrudt over 
hele verden. Fra en spilleperiode i 
New York kommer Storbritanniens 
hotteste akrobatiknavn nu til 
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CE af Barely Methodical Troupe (Storbritannien)

Nycirkus

Nycirkus, parkour 
og vilde stunts! 
Venskab mellem 
mænd tages under 
kærlig behandling 
i prisvindende 
akrobatik-sensation.

Danmark. Vær med når de tre 
akrobater får publikum til at tabe 
underkæben og rykker grænserne 
for, hvad den menneskelige krop er 
i stand til!
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I et udstillingsvindue kan publikum 
kigge ind til et sammenklemt 
badeværelse. Her, på grænsen 
mellem det offentlige og det 
intime, vil der snart udspille sig et 
sandt drama. I mangel af et rigtigt 
øvelokale, måtte den argentinske 
multikunstner Rodrigo Pardo 
udvikle forestillingen i sin lille 
lejlighed i Buenos Aires. Han fandt 
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af Oximoron / Cie Rodrigo Pardo (Argentina)

Dans

Tango Toilet viser 
at det langt fra 
kræver en hel balsal 
for et par ægte 
tangodansere at folde 
sig ud. 

ud af, at de fysiske rammer ikke 
behøver at hæmme kreativiteten. 
Vær med når de to dansere kridter 
skoene af og i en tornado af tango 
får det maksimale ud af den 
begrænsede plads. Det er dans som 
du aldrig har oplevet det før!
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Det anerkendte dansekompagni 
Compagnie Didier Theron har 
egentlig tradition for mere alvorlig 
dans. Men nu ryster de posen! 
Med masser af dans, gags og 
improvisation er de mestre i at 
bruge byrummet og til spontant at 
tilpasse sig enhver situation. De 
sjove dragter er lavet af latex og 
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SE Den Store Fase (dansk titel) - af Cie Didier Theron (Frankrig)

Fysisk teater og dans

Boing boing… Som 
et par omvandrende 
hoppebolde gør de 
sjove figurer byen til 
én stor legeplads. 

fyldt med luft som en ballon. Det 
giver performerne mulighed for at 
manipulere med tyngdekraften og 
hoppe rundt så man næsten skulle 
tro, at de befandt sig på månen. 
Vær klar til at grine når butikker, 
biler, balkoner, caféer og publikum 
pludselig bliver rekvisitter i deres 
kugleskøre påfund.
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To garder med marchtromme 
og klokkespil fører an. Men 
det er unægteligt resten af 
paradens deltagere der stjæler 
opmærksomheden. Der er orden 
i geledderne og militærskarp 
præcision blandt gæssene, når 
de stolt marcherer – eller måske 
snarere vralter – afsted. En 
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Gåseparade (dansk titel) - af Picar Productions (Holland)

Gadeparade

Forbered dig på at 
stoppe op og spørge: 
”Var det virkelig…?”, 
”Hvordan kan det…?”, 
”Så jeg lige…?” 
når Gåseparaden 
kommer forbi. 

ældgammel tradition for at drive 
gæs er blevet til et opsigtsvækkende 
optog.  Unge som gamle vil få 
svært ved at løsrive blikket fra de 
små minisoldater. Det fortjener en 
fanfare!
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Tre opdagelsesrejsende har bygget 
en fantastisk maskine. Monsieur 
Bocamoll, mekanikeren Marcello 
og den akrobatiske pilot Ursus 
inviterer på en tur i deres Zeppelin. 
Det er en farefuld færd med mange 
udfordringer undervejs. Det er ikke 
let, men de tre opdagelsesrejsende 
er ikke til at slå ud! Med publikums 
hjælp skal de nok klare sig. Det 
kan jo være at de får brug for en 

ZE
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IN af Baldufa (Spanien)

Gadeparade og fysisk teater

Tag med til starten 
af 1900-tallet og 
luftfartens første 
modige pionerer.

læge, eller at ballonen skal lappes 
undervejs. Den farverige Zeppelin 
har været på eventyr i byer over 
hele verden og sætter nu kurs mod 
Danmark. Tag med på en komisk 
rejse fuld af drømme, fantasi og 
vovemod! 

Spilles på italiensk, men sproget er 
ikke vigtigt for forståelsen, da det 
bruges som lydeffekt. 
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Los Galindos er et vaskeægte 
familieforetagende med far, mor, 
søn og svigerdatter. De er alle 
specialiseret inden for hver deres 
område, og med udgangspunkt 
i cirkusgenren ’Voix de ville’ fra 
1700-tallets Frankrig, kombineres 
deres talenter til én stor 
genrebrydende udtryksform. Med 
en visuel stil inspireret af franske 
film fra 30’erne blandes mimik, 
dialog, dans og musik. En intim 
og livsbekræftende oplevelse, 
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af Los Galindos (Catalonien)

Voix de ville

Et mystisk telt 
står oprejst. Det 
ligner ikke et 
typisk cirkustelt. 
Og indenfor finder 
man ikke normale 
cirkusartister. 

hvor kropssprogets byggeklodser 
omorganiseres og på komisk vis 
sættes sammen på ny. UDUL 
spillede i Helsingør i 2017 og kan 
nu opleves i Randers, Silkeborg og 
Gentofte med plads til 90 personer 
per forestilling.

OBS. Spiller kun i Randers, Silkeborg og Gentofte.

Al
de

rs
gr

up
pe

: +
12





Oplev DIG FESTIVAL i 9 byer over 
hele Danmark!

DEL GERNE OG FØLG OS

BY DATO
Esbjerg 12.-18. aug 2018
Silkeborg 13.-18.aug 2018
Randers 13.-18. aug 2018
Ikast-Brande 16.-18. aug 2018
Guldborgsund 19.-25. aug 2018
København 19.-26. aug 2018
Frederiksberg 20.-26. aug 2018
Gentofte 20.-26. aug 2018 
Køge 22.-25. aug 2018

www.gadeteaterfestival.dk 

 gadeteater    gadeteater

Kontakt: DAN SIZE FITS ALL Productions ApS, Hellerup Business Center, 
Strandvejen 100, 3.sal. 2900 Hellerup DANMARK 
Email: info@gadeteaterfestival.dk



STØT OS
Hvis du ønsker at støtte festivalen, kan du købe T-shirts og muleposer.

T-shirt: 150 kr + forsendelse
Mulepose: 150 kr + forsenselse

Skriv til info@gadeteaterfestival.dk for at bestille, eller snak med vores 
frivillige i festivalområdet. 





STØTTET AF

TAK TIL 



Danmarks Internationale Gadeteaterfestival opleves i 9 byer i perioden 12.-26. august 2018.
Se mere på www.gadeteaterfestival.dk
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